รายงานการประชุม
บุคลากรสานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานคลังจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
_________________________
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุภัทร
๒. นางสุชญา
๓. นางมิสสราญ
๔. นางรัตนา
๕. นางณฤดี
๖. น.ส.อรนิศา
๗. นางนงนุช
๘. น.ส.ภัทรชดา
๙. นางเกื้อกูล
๑๐. นางพรจันทร์
๑๑. นางนิภาพร
๑๒. น.ส.วริศนันท์
๑๓. นางณปภัช
๑๔. นางปานแก้ว
๑๕. น.ส.พัฒนงค์
๑๖. น.ส.จันทร์ฉาย
๑๗. นายสมภพ
๑๘. น.ส.มยุรี
๑๙. นางสุนีย์
๒๐. น.ส.วิมลสิริ
๒๑. นางสาวติรยา
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
นายพรพจน์

โรจน์บวรวิทยา
การงาน
ศรอร่าม
ศรขา
เกิดสวัสดิ์
โสภณวิจิตร
ปัญญาทิพย์
ศรีอ้วน
วงศ์เสนา
สุริยา
เผ่ากันทะ
วุฒิ
ผลดี
วนากมล
เขื่อนเพ็ชร
แสนคา
วงค์พุ่ม
จับใจ
ไทยฤทธิ์
เสียงเพราะ
ทาแกง

คลังจังหวัดเชียงราย
ประธาน
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน
เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานขับรถ
นักวิชาการคลัง
เจ้าหน้าที่การคลัง
เจ้าหน้าที่การคลัง
นักวิชาการคลัง

ดอนชัย

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (ลาป่วย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
/ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

๒
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ” วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง ในเรื่องความสาคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงการให้ความรู้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้นาไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทางราชการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร
๒. การดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๔ ของส านักงานคลั ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ข้าราชการแต่ละคนเรียน e-learning ให้ครบ ๔ – ๕ เรื่อง ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๘
๓. การร่างและพิมพ์หนังสือราชการ ขอให้ทุกกลุ่มฝ่ายตรวจความถูกต้องก่อน
พิมพ์ทุ กครั้ ง เพื่อ ไม่ ให้ มี การผิ ดพลาดเกิดขึ้ น และให้ เ สนอผ่ านหั ว หน้ ากลุ่ มฝ่ า ยช่ว ย
ตรวจสอบอีกครั้ง
๔. เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวในประเทศเนปาล ส าหรั บ ผู้ ที่ ส นใจร่ ว มบริ จ าค
สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดารงธรรมซึ่งตั้งโต๊ะบริจาคบริเวณด้านหน้าศูนย์ดารงธรรม ซึ่งมี
หลายหน่ วยงานที่เปิ ดรับบริจาค การบริจาคช่ว ยเหลือในครั้งนี้ ผู้ บริจาคสามารถนา
ใบเสร็จไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ เช่น สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ชื่อบัญชี “หัวใจ
ไทยส่ ง ไปเนปาล” ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาท าเนี ย บรั ฐ บาล หมายเลขบั ญ ชี
๐๖๗-๐-๑๐๓๓๐-๖ หรือ สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ"
ธนาคารกสิ ก รไทย สาขาสี ล ม หมายเลขบั ญ ชี ๐๐๑-๑-๓๔๕๖๗-๐ ประเภทบั ญ ชี
"กระแสรายวัน" เป็นต้น

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรั บรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔ วาระ จานวน ๓ หน้า

มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุม ครั้ งที่ ๒ /๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘
เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
๑. การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลางครั้งที่ ๔ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (4thCGD INNOVATION AWARDS 2015) เพื่อเป็นการ
/ส่งเสริม...

๓
ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวคิด วิธีหรือรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการ
องค์กรการดาเนินงาน และการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
การส่งผลงานเข้าประกวดที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดยประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑. ประเภทผลงานที่ดาเนินการมาแล้ว
เป็น นวัตกรรมที่เป็นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ ในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงการ
ท างานปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กระบวนการความร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาในการทางาน ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกั บประโยชน์ที่ได้รับ หรือเป็น
นวัตกรรมการให้ บริการกับผู้ รับบริการ ทั้งประชาชน ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย หน่ว ยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลาง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ด้อยโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงความเสมอภาคซึ่งมี ๑ รางวัล คือ “รางวัลนวัตกรรมผลงานที่ดาเนิน
การมาแล้ว”
ประเภทผลงานที่ดาเนินการมาแล้วต้องเป็นนวัตกรรมที่ เริ่มดาเนินการระหว่าง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผู้เสนอผลงานจะต้องเป็นระดับ
หน่วยงานเท่านั้น (สานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สถาบัน สานักงานคลังเขต และสานักงานคลัง
จังหวัด)
ทั้งนี้ ผลงานประเภทที่ดาเนินการมาแล้วนี้ ครอบคลุมประเด็นการดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วยคือ
- มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการยกระดับความพึงพอใจ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการรวมถึงการจูงใจให้ใช้บริการ และการ
สร้างความประทับใจในระหว่างรับบริการ เพิ่มพูนความรู้สึกที่ดีเมื่อได้รับบริการไปแล้ว
- การอานวยความสะดวก รวดเร็ว และการลดภาระผู้รับบริการ
๑.๒. ประเภทผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่
เป็ นรางวัลที่พิจารณาจากแนวคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินการปรับปรุงการ
ให้บริการ/การปฏิบัติงานโดยการนาเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทนี้ยังไม่มีการนาไปใช้
ในทางปฏิบัติจนก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่ต้องมีความเป็นไปได้ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ในการพัฒนากรมบัญชีกลาง และหรือเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ให้ ได้รับบริการที่ส ะดวก
รวดเร็ว รวมถึงความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี ๑ รางวัล คือ “รางวัลนวัตกรรมแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่”
๒. กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ได้จัดทาแผนรองรับการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation Plan: EOP) ด้านสารสนเทศของ
/สานักงานคลัง...

๔
สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยได้กาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และได้นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนงานด้านตรวจสอบ
และอนุ มัติ / ไม่ อนุ มั ติ การขอเบิ กเงิ นงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของส่ ว น
ราชการในจังหวัด และยกเลิ กรายการเอกสารในระบบ GFMIS ของส่ ว นราชการ
ในจังหวัด โดยได้กาหนดการทดสอบระบบ EOP ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอความร่วมมือจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในการปฏิบัติตามแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
๓. การจัดการประชุมโครงการ “สัมมนาประชาสัมพันธ์ การให้สมาชิก กบข.
โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ ในวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
๔. ให้ คบจ.จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังที่ตั้งอยู่ ในส่วน
ภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ งทางการคลัง โดยให้ คบจ. ประเมินตนเองใน ๕ มิติ คือ ด้าน
รายได้ ด้านรายจ่าย ด้านหนี้สิน ด้านทรัพย์สิน และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วน
ในด้านอื่นๆ เช่น สนับสนุนและผลักดันธุรกิจ
๕. การจัดการประกวด คบจ.ดีเด่น ระดับเขต และระดับประเทศ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีการประกวดโครงการใช้เชิงสร้างสรรค์ หัวข้อในการประกวด คือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด
(งบค้างท่อ) ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยให้ คบจ. ส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อ
นาแนวคิดของผู้ชนะการประกวดไปเป็นต้นแบบนาร่องให้กับ คบจ. อื่นๆ
มติที่ประชุม :

รับทราบ
กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GF)
๑. การจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดเชียงราย
๒. การจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม :

รับทราบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. การจัดทารายงานความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุม สัมมนา ขอ
ความร่วมมือทุกกลุ่ม/ฝ่าย แจ้งความต้องการอย่างน้อย ๓ วันทาการ เพื่อทางฝ่าย
บริหารจะได้เตรียมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันกาหนดเวลา
๒. การยืมเงิน ทดรองราชการ ขอให้ส่งสัญญายืมเงินอย่างน้อย ๓ วันทาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกเงินให้ทันกับการใช้จ่ายตามสัญญาเงินยืม
/๓. การชดใช้เงินยืม...

๕
๓. การชดใช้เงินยืม ขอให้ส่งใบสาคัญหรือเงินสดกรณีคืนเงินภายในระยะเวลาตามกาหนดที่
ระบุไว้ในสัญญายืมเงิน
มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑. การจัดงานวันเกิดบุคลากรในสานักงานคลังจังหวัดเชียงราย ประจาเดือน
มีนาคมและเมษายน
๒. การเซ็นชื่อ ให้มีการตรวจความถูกต้องเป็นประจาทุกวัน
๓. การลาป่วย ให้ส่งใบลาป่วยในวันที่มาทางานหรือไม่เกิน ๓ วัน
๔. การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ ถ้าเกิน ๒ ชั่วโมง ให้เขียน
ใบขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
5. ทบทวนการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
มติที่ประชุม :

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
------------------------------------------

(นางสาวติรยา ทาแกง)

(นางณฤดี เกิดสวัสดิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗

